


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент з організації та проведення позабіржових торгів з визначення переможця, який
запропонує замовнику найбільшу вартість частки в інвестиційному договорі щодо забудови (в тому
числі будівництва) на земельній ділянці/частині земельної ділянки на товарній біржі - Товариство з
обмеженою  відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА  УНІВЕРСАЛЬНА  БІРЖА»  (далі - Регламент)
розроблений відповідно до внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА  БІРЖА»  (далі  –  Біржа),  чинного  законодавства  України  та
регулює  правові відносини, що виникають між учасниками позабіржових торгів та Біржою як
професійним учасником організованих товарних ринків та ринків капіталу, і встановлює порядок
організації та проведення позабіржових торгів ( здійснення позабіржових операцій) за напрямком
«Майнові  права  на  об’єкти  нерухомості», укладання  позабіржових  угод  (позабіржових
договорів/інвестиційних договорів) на підставі таких операцій,  порядок розв’язання спорів з цих
питань та відповідальність за порушення даного Регламенту.

1.2. Цей  Регламент  регулює  порядок  організації  та  проведення  позабіржових  торгів
(здійснення  позабіржових  операцій)  з  визначення  переможця,  який  запропонує  замовнику
найбільшу (найвищу) вартість частки в натуральному виражені у  інвестиційному договорі щодо
забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/частині земельної ділянки яка (частка) в
подальшому  буде  виражена  у  майнових  правах  на об’єкти нерухомості,  що  будуть  отримані  в
результаті  реалізації  інвестиційного  договору,  за  технологією  електронного  аукціону  (далі –
електронний (-і) аукціон (-и), аукціон (-и)). Зазначені вище майнові права на об’єкти нерухомості
мають бути розподілені відповідно до вимог замовника (наприклад, пропорційно у житлових та/або
нежитлових приміщеннях об’єктів нерухомості) у разі встановлення таких вимог замовником.

1.3. Учасник  аукціону,  який  допускається  Біржою  до  аукціонів  відповідно  до  цього
Регламенту,  підтверджує,  що ознайомлений з даним Регламентом,  визнає та зобов'язується його
виконувати.

1.4. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням
Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА»  (далі  –  Наглядова  рада)  та  є  обов’язковим  (-и)  з  моменту  набрання чинності  таким
Регламентом (змінами (доповненнями) до Регламенту) для всіх учасників аукціонів,  працівників
Біржі та осіб, що допущені до аукціонів на Біржі відповідно до цього Регламенту.

1.5. Усі додатки до Регламенту, на які прямо міститься посилання у Регламенті, є його
складовою і невід'ємною частиною.

1.6. Біржа доводить до відома зацікавлених осіб цей Регламент, зміни та доповнення до нього,
іншу інформацію про свою діяльність шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті
Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.uub.com.ua  .   Біржа додатково може використовувати інші
способи  інформування  учасників  аукціону  та  інших  зацікавлених  осіб відповідно до цього
Регламенту.

1.7. У Регламенті терміни застосовуються у такому значенні:

адміністратор електронної торгової системи (адміністратор ЕТС) – представник Біржі, який має
повноваження  здійснювати  контроль  за дотриманням учасниками аукціону Регламенту під час
організації та проведення електронного аукціону та  виконувати інші дії відповідно до цього
Регламенту;

аукціонне свідоцтво – документ, який формується в електронній торговій системі за результатами
позабіржових  торгів  та  засвідчує  факт  визначення  переможця,  який  запропонував найкращу
(найвищу)  ціну  лота  аукціону  за  результатами  його  проведення  та  з  яким  ініціатор  аукціону
(замовник) укладає за умов, визначених Регламентом, інвестиційний договір щодо забудови (в тому
числі  будівництва)  на  земельній  ділянці/частині  земельної  ділянки,  що   в  подальшому  буде
виражена у майнових правах на об’єкти нерухомості,  які будуть отримані в результаті  реалізації
інвестиційного  договору;  аукціонне  свідоцтво  підписується  уповноваженими  особами  ініціатора
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аукціону  (замовника),  переможця  аукціону  (інвестора),  Біржі  і  є  підставою  для  укладення
інвестиційного договору  щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/частині
земельної ділянки, що в подальшому буде виражена у майнових правах на об’єкти нерухомості, які
будуть отримані в результаті реалізації інвестиційного договору (далі – інвестиційний договір щодо
забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці);

винагорода за  організацію та проведення аукціону –  плата  за  послуги Біржі  з  організації  та
проведення електронного аукціону, що  сплачується переможцем аукціону (інвестором);

веб-сайт – офіційний сайт Біржі у мережі Інтернет за адресою: www.uub.com.ua;

доступ  до  електронної  торгової  системи  –  система  допуску  учасників  аукціону  до  окремих
функцій електронної торгової системи, що дають можливість подавати заявку (-и) на проведення
аукціону  (-ів),  заявку  (-и)  на  участь  в  аукціоні  (-ах),  та  здійснювати  з  її  допомогою  інші  дії,
направлені  у  результаті  на  визначення  найбільшої  (найвищої)  вартості  частки  в  натуральному
вираженні  у  інвестиційному  договорі  забудови  (в  тому  числі  будівництва)  на  земельній
ділянці/частині земельної ділянки та укладення такого інвестиційного договору;

електронна торгова система (ЕТС) – електронна система, за допомогою якої Біржа організовує та
проводить аукціон (-и);

заявка  на  проведення  аукціону  –  поданий  ініціатором  аукціону  (замовником)  згідно  з  цим
Регламентом документ, що містить комерційну пропозицію (оферту) на укладення інвестиційного
договору щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/частині земельної ділянки
з переможцем аукціону,  який запропонує  найбільшу (найвищу)  вартість  частки  в  натуральному
вираженні ініціатору (замовнику) аукціону у такому інвестиційному договорі; 

заявка на участь в аукціоні – поданий учасником аукціону (інвестором) згідно з цим Регламентом
документ,  що  містить  безумовну комерційну пропозицію (оферту)  на укладення  інвестиційного
договору щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/частині земельної ділянки
з ініціатором (замовником) аукціону за результатами аукціону; 

ініціатор аукціону (замовник) – особа,  що пропонує  укладення  інвестиційного  договору  щодо
забудови  (в  тому  числі  будівництва)  на  земельній  ділянці/на  частині  земельної  ділянки  з
переможцем  аукціону,  який  запропонує  найбільшу  (найвищу)  вартість  частки  в  натуральному
вираженні  ініціатору  аукціону  (замовнику)  у  такому  інвестиційному  договорі  за  результатами
аукціону відповідно до цього Регламенту  та  виконає  інші  вимоги  ініціатора,  у  випадку  їх
зазначення в оголошенні про проведення аукціону;

крок  аукціону  –  величина,  на  яку  під  час  проведення  аукціону  змінюється  вартість частки  в
натуральному  вираженні ініціатора (замовника) аукціону у інвестиційному договорі щодо забудови
(в  тому  числі  будівництва) на  земельній  ділянці/на  частині  земельної  ділянки;  крок  аукціону
визначається в м2;

лот аукціону - частка ініціатора (замовника) аукціону в інвестиційному договорі щодо забудови (в
тому  числі  будівництва) на  земельній  ділянці/на  частині  земельної  ділянки  в  натуральному
вираженні;

оголошення про аукціон –  оприлюднення Біржею інформації  про аукціон на веб-сайті Біржі із
зазначенням його умов;

переможець аукціону – учасник аукціону (інвестор), який запропонував найкращу (найвищу) ціну
лота в натуральному вираженні за результатами проведення аукціону; якщо ініціатором аукціону у
заявці на проведення аукціону визначені інші (додаткові) критерії, то учасник аукціону (інвестор)
визнається переможцем з врахуванням таких критеріїв;

персональні параметри доступу – система логінів і паролів, за допомогою яких учасник аукціону
отримує доступ до ЕТС;
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позабіржові торги (електронний аукціон (аукціон),  позабіржові операції)  – спосіб/технологія
визначення за допомогою ЕТС найбільшої (найвищої) вартості частки замовника в натуральному
вираженні у інвестиційному договорі забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на
частині земельної ділянки за технологією одностороннього аукціону;

позабіржова торгова сесія – період часу, протягом якого Біржою проводяться аукціони;

позабіржовий  торговий день – день, у який на Біржі відбуваються аукціони  відповідно до
розкладу позабіржових торгів;

стартова  ціна  лоту  аукціону  –  ціна  лоту  на  момент  початку  аукціону  (вартість  частки)  в
натуральному вираженні, яка визначається ініціатором аукціону (замовником), зазначається в заявці
на  проведення  аукціону  та  публікується  Біржею  в  оголошенні про проведення відповідного
аукціону;

уповноважена особа– особа, яка діє від імені учасника аукціону та наділена всіма
необхідними правами для вчинення юридично значимих дій від його імені;

учасники аукціону (учасники позабіржових торгів, учасники) – інвестори або замовники, що є
юридичними особами або фізичними особами-підприємцями резидентами України, та які виявили
намір взяти  участь в  аукціоні  та  виконали  вимоги  допуску  до  аукціону, передбачені цим
Регламентом;

частка  в  інвестиційному  договорі –  частка  ініціатора  (замовника)  аукціону в  натуральному
виражені  у  інвестиційному  договорі  щодо  забудови  (в  тому  числі  будівництва)  на  земельній
ділянці/на  частині  земельної  ділянки,  що  в  подальшому  буде  виражена  у  майнових  правах
на об’єкти нерухомості,  які  будуть  отримані  в  результаті  реалізації  інвестиційного  договору  та
мають бути розподілені відповідно до вимог замовника (наприклад, пропорційно у житлових та/або
нежитлових приміщеннях об’єктів нерухомості) у разі встановлення таких вимог замовником.

2. ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ПОЗАБІРЖОВИХ ТОРГІВ

2.1. Учасниками  аукціону  є  замовник  та інвестори,  які отримали статус учасника
позабіржових  торгів  на  Біржі  за  напрямком  Біржі  «Майнові  права  на  об’єкти  нерухомості»
відповідно до вимог цього Регламенту,  отримали доступ до ЕТС та виконали інші необхідні  дії
відповідно до цього Регламенту.

2.2. З метою отримання статусу учасника позабіржових торгів   юридичні  особи та фізичні
особи  – підприємці  (далі  –  заявники,  а  окремо  –  заявник)  резиденти  України  направляють  на
електронну  пошту  Біржі:  obo  @  uub  .  com  .  ua   реєстраційну анкету  (Додаток  №№  1,2  до  цього
Регламенту), форма  якої  розміщена  на  вебсайті  Біржі  у  рубриці  «Майнові  права  на  об’єкти
нерухомості», до якої додають відскановані в кольорі копії наступних документів, що мають бути
чинними (дійсними) на момент їх подання:

2.2.1. Юридичні особи надають наступні документи:

- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань;

- Статут;

У разі  якщо заявник  діє  на  підставі  модельного статуту,  то подається рішення засновників про
створення  товариства,  що  діє  на  підставі  модельного  статуту  або  рішення  учасників  про
провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма засновниками
(учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про найменування товариства,
що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу,
розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у
грошовій та/або негрошовій формі).

- Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період;
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- Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтво 
платника єдиного податку;

- Наказ (рішення) про призначення керівника заявника;

- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника;

- Анкети юридичної особи на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню  тероризму  та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток № 3 до Регламенту);

- Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 5 до Регламенту).

2.2.2. Фізичні особи-підприємці надають наступні документи:

- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців
та громадських формувань;

- Податкова декларація за останній звітний період;

- Витяг (свідоцтво) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у
разі якщо заявник є платником ПДВ);

- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

- Анкети фізичної особи-підприємця на виконання вимог Закону України «Про запобігання та
протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванню
тероризму  та  фінансуванню  розповсюдження  зброї  масового  знищення»  (Додаток  №  4  до
Регламенту).

- Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 5 до Регламенту).

Біржа  має  право  вимагати  від  заявників  додаткові  документи  з  метою  уточнення  та/або
перевірки достовірності отриманої від них інформації.

2.3. Рішення про надання дозволу на присвоєння статусу учасника позабіржових торгів на
Біржі за напрямком «Майнові права на об’єкти нерухомості»  або про відмову у присвоєнні цього
статусу приймається Наглядовою радою Біржі протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження в
електронному вигляді документів, згідно п. 2.2 цього Регламенту, про що заявнику відправляється
повідомлення на його електронну адресу, вказану     у     реєстраційній         анкеті  .

2.4. У  разі  ухвалення  Наглядовою  радою  позитивного  рішення  про  присвоєння  статусу
учасника  позабіржових  торгів  на  Біржі  за  напрямком «Майнові  права  на  об’єкти нерухомості»
заявник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання на електронну адресу повідомлення згідно
п.  2.3.  цього  Регламенту,  направляє(надає)  на  юридичну  адресу Біржі оригінали наступних
документів, інформація в яких повинна бути актуальною (чинною) на дату їх направлення
(надання) Біржі:

 реєстраційної  анкети  (Додаток  №1  (для  юридичних  осіб),  Додаток  №  2  (для
фізичних осіб-підприємців) до цього Регламенту);

 Анкети  юридичної  особи на  виконання  вимог  Закону  України  «Про  запобігання  та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму  та  фінансуванню  розповсюдження  зброї  масового  знищення» (Додаток  №  3  до
Регламенту)  або  Анкети  фізичної  особи-підприємця  на  виконання  вимог Закону  України  «Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним  шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток № 4
до Регламенту).

 Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 5 до Регламенту).



Також, юридичні         особи-заявники   подають       належним         чином         завірені         копії         наступних  
документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

 Виписки  або  витягу  з  єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань;

 Статуту (У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення
засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту  або рішення
учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма
засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про
найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників),
розмір  статутного  капіталу,  розмір  часток  у статутному  капіталі  кожного  з  учасників,  спосіб
внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі)).

 Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період;

 Витягу з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтва 
платника єдиного податку;

 Наказу (рішення) про призначення керівника заявника;

 Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника;

Також,  фізичні  особи-підприємці  –  заявники подають  належним         чином         завірені         копії  
наступних     документів  , що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

 Виписки  або  витягу  з  єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб, фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань;

 Податкової декларації за останній звітний період;

 Витягу (свідоцтва) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників
ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ);

 Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

2.5. Учасники повинні надавати Біржі інформацію про всі зміни у відомостях та документах,
що  були  надані  ними  при  акредитації  протягом    3  (трьох)   робочих  днів    з  моменту  
виникнення/настання  таких  змін.  Відповідальність  за  достовірність інформації, що міститься в
документах і відомостях, що надаються учасниками позабіржових торгів Біржі, за дії, вчинені на
підставі таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення Біржі про внесення змін до таких
документів та відомостей, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, та ризик
настання несприятливих наслідків, в тому числі майнових, несуть особи, які надали такі документи
та відомості.

2.6. У випадку порушення учасником вимог, визначених пунктів 2.5 Регламенту, Біржа має
право без попередження зупинити допуск учасника позабіржових торгів до участі в аукціонах до
моменту надання таких документів у повному обсязі.

2.7. Біржа забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в
документах,  поданих  учасником,  крім випадків,  коли  розголошення/надання  такої  інформації
здійснюється Біржею на виконання положень законодавства та/або цього Регламенту.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ АУКЦІОНІВ ТА ПОРЯДОК ДОСТУПУ УЧАСНИКІВ ДО АУКЦІОНУ

3.1. На аукціон виставляється частка у інвестиційному договорі щодо забудови (в тому числі
будівництва)  на  земельній  ділянці/  на  частині  земельної  ділянки,  відповідно  до  внутрішніх
документів Біржі.

3.2. Юридичні  особи та фізичні  особи-підприємці – резиденти України,  які  бажають брати
участь в аукціонах  з  визначення  переможця,  який  запропонує  найбільшу  вартість  частки  в



натуральному/грошовому  вираженні  у  інвестиційному  договорі  щодо  забудови  (в  тому  числі
будівництва) на земельній ділянці/на частині земельної ділянки,  в якості інвесторів або ініціаторів
(замовників), повинні набути статусу учасника позабіржових торгів  на Біржі за напрямком Біржі
«Майнові права на об’єкти нерухомості»   та отримати доступ (індивідуальні параметри доступу
(логін та пароль)) до ЕТС.

3.3. Для ініціювання проведення аукціону учасник аукціону (замовник) подає  на електронну
пошту Біржі:  obo@uub.com.ua з наступним  надсиланням у паперовій формі на юридичну адресу
Біржі  заявку  на  проведення  аукціону не  пізніше,  ніж  за  5 (п’ять) календарних днів до дати
проведення аукціону.

У заявці на проведення аукціону зазначаються, зокрема:

- найменування лоту аукціону;

- стартова ціна лоту аукціону в натуральному виражені;

- крок аукціону;

- техніко-економічні показники лоту аукціону (об’єкту інвестування);

- дата та час проведення позабіржових торгів (аукціону);

- вимоги (критерії) до учасника аукціону (інвестора);

- проект  (зразок) інвестиційного  договору щодо  забудови (в  тому числі  будівництва) на
земельній ділянці/на частині земельної ділянки;

- інші відомості зазначаються у разі їх наявності (зокрема, до таких відомостей може бути
віднесено:  вимоги щодо розподілу майнових прав, що будуть отримані замовником у результаті
реалізації  інвестиційного  договору  щодо  забудови  (в  тому  числі  будівництва) на  земельній
ділянці/на  частині  земельної  ділянки,  пропорційно у житлових та/або  нежитлових приміщенням
об’єктів  нерухомості;  вимоги  щодо  надання  проектної  та/або  іншої  документації  на  об’єкти
нерухомості)  та/або  необхідні  для проведення аукціону  (позабіржових торгів)  згідно внутрішніх
документів Біржі; застереження щодо права замовника відмовитись від укладення інвестиційного
договору  щодо  забудови  (в  тому  числі  будівництва) на  земельній  ділянці/на  частині  земельної
ділянки у  випадку  непогодження  у  встановлений  строк  з  ним  переможцем аукціону  проекту
будівництва/забудови).

3.4. Оголошення про проведення аукціону, яке розміщується на веб-сайті Біржі, повинно містити,
зокрема, але не виключно:

- відомості про лот аукціону;

- стартову ціну лоту аукціону;

- місце, дату та час проведення позабіржових торгів (аукціону);

- кінцевий строк прийняття заявок на участь в аукціону;

- крок аукціону;

- вимоги (критерії) до учасника аукціону (інвестора);

- розмір винагороди Біржі за організацію та проведення аукціону;

- проект (зразок) інвестиційного договору щодо забудови (в тому числі будівництва) не земельній
ділянці/на  частині  земельної  ділянки,  який  пропонується  укласти  за  результатами  проведення
аукціону  (позабіржових  торгів),  застереження  щодо права  замовника відмовитись  від укладення
інвестиційного договору щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на частині



земельної  ділянки у  випадку  непогодження  у  встановлений  строк  з  ним  переможцем  аукціону
проекту забудови (в тому числі будівництва);

-  порядок сплати учасником аукціону (інвестором)  гарантійного  внеску,  як  засобу забезпечення
виконання  зобов’язань  щодо  укладення  інвестиційного  договору  щодо  забудови  (в  тому  числі
будівництва) на земельній ділянці/на  частині земельної ділянки, у розмірі 15     000     000 (п’ятнадцять  
мільйонів) грн. 00 коп. (без ПДВ) на рахунок Біржі, та умови повернення/не повернення Біржею
гарантійного внеску учаснику аукціону (інвестору) після проведення аукціону.

3.5. Учасники, які мають намір брати участь в аукціоні,  зобов’язані пройти реєстрацію в ЕТС із
зазначенням необхідних відомостей про себе.

3.6. Учасники, які мають намір брати участь в аукціоні, повинні відповідати наступним критеріям: 
Показники фінансово-господарської діяльності учасника позабіржових торгів (інвестора):
- чистий дохід за останні три роки не менше – 150 млн. грн.;
- чистий прибуток за останні три роки не менше – 6 млн. грн.;
- коефіцієнт фінансової  незалежності  (відношення сумарних зобов’язань  до капіталу)  за

звітний рік не менше – 0,8;
- коефіцієнт платоспроможності (абсолютної ліквідності) (відношення найбільш ліквідних

активів  (грошові  кошти та їх  еквіваленти)  до поточних зобов’язань)  за  звітний рік не
менше - 0,0003;

- коефіцієнт ROI (рентабельність власного капіталу) за звітний рік не менш ніж 3%;
- обсяг реалізації нерухомості за останні три роки не менше – 150 млн. грн.
Вимоги  до  досвіду  претендента  учасника  позабіржових  торгів  (інвестора)  у  будівельній

галузі:
- кількість реалізованих  (у тому числі таких, що знаходяться у процесі реалізації на дату

подачі інформації) будівельних проектів за останні п’ять років не менше - 3;
- кількість реалізованих  (у тому числі таких, що знаходяться у процесі реалізації на дату

подачі  інформації) проектів  щодо  виконання  функцій  замовника  (генерального
підрядника) за останні п’ять років не менше - 3;

- обсяг квадратних метрів, введених в експлуатацію не менше 50 000,00 квадратних метрів
за умови виконання одного з критеріїв:

 житлова нерухомість не менше - 30 000,00 квадратних метрів
 нежитлова нерухомість не менше - 15 000,00 квадратних метрів

- кількість реалізованих  (у тому числі таких, що знаходяться у процесі реалізації на дату
подачі інформації) девелоперських проектів за останні п’ять років не менше - 3;

- реалізовані  (у  тому  числі  такі,  що  знаходяться  у  процесі  реалізації  на  дату  подачі
інформації) будівельні  та  девелоперські  проекти  у  м.  Києві  та  Київській  області  за
останні п’ять років не менше - 3;

- досвід роботи на ринку будівельної галузі не менше п’яти років.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ ВІД УЧАСНИКІВ
АУКЦІОНУ(ІНВЕСТОРІВ)

4.1. Учасник аукціону, який бажає взяти участь в аукціоні в якості інвестора, подає на електронну
пошту Біржі:  obo@uub.com.ua з наступним надсиланням у паперовій формі на юридичну адресу
Біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52) наступні документи:

- заявку на участь в аукціоні  за формою, що розміщена на офіційному веб-сайті Біржі у розділі
«Майнові права на об’єкти нерухомості», яка має бути підписана керівником або уповноваженою
особою учасника (інвестора) та скріплена печаткою (за наявності);

- документи, що підтверджують його відповідність критеріям, визначених цим Регламентом та/або
замовником в оголошенні про проведення аукціону;

- платіжне доручення/квитанцію про сплату гарантійного внеску.



4.2. Документи, визначені п. 4.1 цього Регламенту, подані учасником аукціону після закінчення 

встановленого в оголошенні про проведення аукціону терміну, подані не в повному обсязі або з 

порушенням порядку їх подання не приймаються, та учасник не допускається до аукціону за 

відповідним лотом аукціону. 

Біржа має право відмовити учаснику аукціону (інвестору) в допуску до участі в аукціоні в  наступних 

випадках: 

- накладення Біржею санкцій на учасника, який порушив вимоги Регламенту та/або інших 

внутрішніх документів Біржі; 

- припинення/зупинення статусу учасника позабіржових торгів на Біржі за напрямком Біржі 

«Майнові права на об’єкти нерухомості»; 

- невідповідність критеріям, визначеним цим Регламентом та/або оголошенням про проведення 

аукціону; 

- несплати гарантійного внеску; 

- виявлення Біржею інших порушень положень цього Регламенту та внутрішніх документів 

Біржі. 

4.3. Учасники аукціону, які подали заявки, погоджуються з умовами участі в аукціоні, засвідчують  

безумовну згоду на обробку їх персональних даних, виконання цього Регламенту, підтверджують 

юридичну значимість своїх дій під час участі в аукціоні, зокрема дій, вчинених в ЕТС та з 

використанням ЕТС, а також їх наслідки. 

4.4. Приймання заявок на участь в аукціоні припиняється в термін, який зазначений в оголошенні про 

проведення аукціону. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ 

5.1. З метою забезпечення належної організації та проведення аукціону Біржа призначає 

Адміністратора ЕТС – працівника Біржі, який здійснює всебічну комунікацію з учасниками аукціону. 

Контакти Адміністратора ЕТС оприлюднюються в оголошенні про проведення аукціону. 

5.2. Ініціатор аукціону (замовник) надає Біржі заявку на проведення аукціону шляхом надання 

комерційної пропозиції (оферти) на укладення інвестиційного договору щодо забудови (в тому числі 

будівництва) на земельні ділянці/ на частині земельної ділянки, з переможцем аукціону (інвестором) 

за результатами аукціону.  

Ініціатор аукціону (замовник) має право відмовитись від укладення інвестиційного договору щодо 

забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на частині земельної ділянки у випадку 

непогодження з ним переможцем аукціону проекту забудови (в тому числі будівництва). У такому 

випадку ініціатор аукціону (замовник) повідомляє Біржу про факт відмови від укладення 

інвестиційного договору щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на частині 

земельної ділянки з переможцем аукціону шляхом надсилання повідомлення про такий факт на 

електронну пошту Біржі: obo@uub.com.ua протягом 3 (трьох) робочих днів з дня настання такого 

факту. 

5.3. Інвестор, який бажає взяти участь в аукціоні, надає Біржі заявку на участь в аукціоні в порядку, 

визначеному Регламентом, шляхом надання безумовної комерційної пропозиції (оферти) на 

укладення інвестиційного договору щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній 

ділянці/на частині земельної ділянки з ініціатором (замовником) аукціону за результатами аукціону.  

Заявка на участь в аукціоні вважається поданою після її реєстрації Біржею, а також виконання інших 

вимог цього Регламенту, встановлених до учасників аукціону. 

 

5.4. Перед початком аукціону здійснюється реєстрація учасників в ЕТС. До аукціону допускаються 

учасники, які виконали всі вимоги, встановлені цим Регламентом, та відповідають вимогам 



(критеріям) до учасника аукціону (інвестора),  що зазначені  ініціатором аукціону (замовником) у
оголошенні про проведення аукціону (у разі їх наявності).

5.5. Інвестор має право брати участь в торгах лише за тими лотами, які зазначені в  його заявці на
участь в аукціоні, якщо інше не визначено Біржею. Дії інвестора, які не відповідають його заявці
як  в електронному,  так і  в паперовому вигляді, не приймаються до уваги Біржею та ЕТС   і не
спричиняють зміни ціни лоту аукціону. 

5.6. Під час проведення аукціону ціна лота аукціону змінюється відповідно кроку аукціону. Кількість
кроків аукціону не обмежується.

5.7. Протягом аукціону учасник аукціону (інвестор) має право торгуватися за відповідним лотом
аукціону  шляхом підвищення  пропозиції,  а  саме: вартості  частки  в  натуральному  виражені
відповідно до умов аукціону.

5.8.  Аукціон вважається завершеним у  строк, встановлений ЕТС, з фіксацією останньої зміни
пропозицій та учасника аукціону (інвестора), що здійснив такі зміни. Переможцем по відповідному
лоту визнається учасник аукціону, який запропонував за нього найкращу (найвищу) вартість частки
в натуральному виражені та його пропозиція була зафіксована в ході аукціону.

5.9.  З  моменту  визначення  ЕТС переможця  по  відповідному лоту  аукціону  вважається,  що між
замовником  та  інвестором  досягнуто  згоди  щодо  істотних  умов  інвестиційного  договору  щодо
забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на частині земельної ділянки, та сторони
самостійно відповідають за подальше виконання такого інвестиційного договору. 

5.10.  Позабіржові торги (аукціон) вважаються такими, що не відбулися, якщо для участі в таких
позабіржових торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника аукціону (інвестора).

5.11. Позабіржові торги можуть бути зупинені, припинені, скасовані або перенесені  на підставі та у
порядку, визначених рішенням уповноваженого органу Біржі.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУКЦІОНУ
6.1. Ініціатор аукціону (замовник) та учасник аукціону (інвестор), який був визначений переможцем
аукціону  (разом  –  сторони),  зобов’язані  підписати  аукціонне  свідоцтво  протягом  5-ти  (п’яти)
календарних  днів  з  моменту  проведення  аукціону.  Аукціонне  свідоцтво  також  скріплюється  їх
печатками (за наявності). Підписане сторонами аукціонне свідоцтво підписується та реєструється
Біржею не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання сторонами. Аукціонне свідоцтво
набуває юридичної сили з моменту його реєстрації Біржею.
6.2. Протягом періоду підписання аукціонних свідоцтв, визначеного п. 6.1. цього Регламенту, в ЕТС
формуються  протоколи про результати  проведення  аукціонів,  рахунки на  оплату  винагороди за
організацію  та  проведення  аукціону,  інші  документи,  якщо  такі  передбачені  внутрішніми
документами Біржі. Сформований в ЕТС протокол про результати проведення аукціону є підставою
для підписання аукціонного свідоцтва.
6.3. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання аукціонного свідоцтва переможець
аукціону (інвестор) повинен погодити із замовником проект забудови (в тому числі будівництва) на
земельній ділянці/на частині земельної ділянки із збереженням балансу об’єму функцій. 
6.4. У випадку погодження проекту забудови  (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на
частині  земельної  ділянки згідно  п.  6.3.  між  ініціатором аукціону  (замовником) та  переможцем
аукціону (інвестором) укладається інвестиційний договір щодо забудови (в тому числі будівництва)
на земельній ділянці/на частині земельної ділянки протягом 30 (тридцяти) календарних днів після
підписання аукціонного свідоцтва.
6.5. Біржа учасникам аукціону (інвесторам), які подали заявки на участь в аукціоні, але не придбали
заявлених ними лотів (не стали переможцями аукціону), повертає гарантійний внесок протягом 3
(трьох)  банківських  днів  з  дня  наступного  за  днем  завершення  відповідного  аукціону.
Перерахування коштів на рахунок третіх осіб не допускається. 
Ризики, пов'язані з несвоєчасним повідомленням Біржі інформації про зміну банківського рахунку
та нових платіжних реквізитів, на які Біржею повертається гарантійний внесок, учасник аукціону



(інвестор) несе самостійно. Учасник аукціону (інвестор) зобов'язаний письмово повідомити Біржу
про зміну банківського рахунку та платіжних реквізитів протягом 2 (двох) банківських днів з дня
наступного за днем завершення відповідного аукціону.
Ініціатор  аукціону  (замовник)  листом  підтверджує  виконання  сторонами  умов  аукціонного
свідоцтва, а саме, - укладення між ініціатором аукціону (замовником) та переможцем аукціону, що
визначені  в  аукціонному  свідоцтві,  інвестиційного  договору  щодо  забудови  (в  тому  числі
будівництва) на земельній ділянці/на частині земельної ділянки, з наданням сканованої копії такого
договору на електронну адресу Біржі: obo@uub.com.ua, тим самим даючи розпорядження Біржі на
повернення гарантійного внеску переможцю аукціону.
У випадку не укладення інвестиційного договору щодо забудови  (в  тому числі  будівництва) на
земельній  ділянці/на  частині  земельної  ділянки  між ініціатором  аукціону  (замовником)  та
переможцем аукціону з вини переможця аукціону протягом строку, визначеного Регламентом (крім
випадку непогодження проекту забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на частині
земельної ділянки ініціатором аукціону (замовником)) переможець аукціону штрафується на розмір
сплаченого ним гарантійного внеску за відповідним рішенням Наглядової ради Біржі.
У  випадку  відмови  ініціатора  аукціону  (замовника)  від  укладення  інвестиційного  договору  та
надсилання  повідомлення  про  цей  факт  на  електронну  адресу  Біржі:  obo@uub.com.ua Біржа
повертає  переможцю  аукціону  гарантійний  внесок  протягом  3  (трьох)  банківських  днів  з  дня
наступного за днем отримання повідомлення від ініціатора аукціону (замовника).  Перерахування
коштів на рахунок третіх осіб не допускається.

6.6.  Усі  права  та  обов'язки  сторін  за  інвестиційним  договором  щодо  забудови  (в  тому  числі
будівництва)  на  земельній  ділянці/на  частині  земельної  ділянки,  укладеним  за  результатами
аукціону, обумовлюються  таким інвестиційним договором. 

6.7.  За  порушення  умов інвестиційного  договору  щодо  забудови  (в  тому  числі  будівництва)  на
земельній ділянці/на частині земельної ділянки, що укладений за результатами аукціону, сторони
несуть відповідальність, яка  визначається таким договором та чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК СПЛАТИ БІРЖІ ВИНАГОРОДИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

7.1.  Для відшкодування Біржі витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону,
переможець аукціону сплачує  Біржі  винагороду  за  організацію  та  проведення  електронного
аукціону  у розмірі, встановленому рішенням Наглядової ради Біржі, та зазначеному в оголошенні
про аукціон.

7.2.  Сума винагороди за  організацію та  проведення  аукціону  сплачується  переможцем аукціону
(інвестором) з урахуванням податку  на додану вартість  на  підставі  рахунку,  який формується  і
надсилається переможцю аукціону (інвестору) Біржею засобами електронного зв’язку та підлягає
оплаті протягом 3-х робочих днів з дня його виставлення.

7.3. Розрахунки за інвестиційним договором щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній
ділянці/на  частині  земельної  ділянки  здійснюються  сторонами  такого  інвестиційного  договору
самостійно.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. Надаючи документи для набуття статусу учасника позабіржових торгів на Біржі за напрямком
Біржі  «Майнові  права  на  об’єкти  нерухомості»,  а  також  відповідну  заявку  на участь в
аукціоні/заявку на проведення аукціону – учасники позабіржових торгів  гарантують, що під час
використання  ЕТС та  вчинення  з  її  допомогою дій,  вони здійснюють  роботу через  персональні
комп’ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо таке вимагається згідно
законодавства про авторське та суміжні права.

8.2.  Для  надійного  зв’язку  комп’ютера  учасника  із  ЕТС  необхідно  використовувати  останні
(оновлені)  версії  браузерів  Firefox,  Chrome,  Opera.  Доступ  до  ЕТС  повинен  організовуватися
учасником позабіржових торгів через відкриті канали доступу в мережі Інтернет без використання
анонімних засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Tor, I2P, Obfsproxy та їм подібних



анонімайзерів,  плагінів  до  браузерів  з  функціями  анонімного  доступу,  плагінів  з  блокуванням
трафіку  чи  частин  трафіку,  блоків,  cookies,  аплетів,  потоків  та  інше,  використання  приватного
перегляду сторінок в браузері при відкритті веб-сайту торгової системи, анонімних proxy- серверів,
VPN-каналів,  VPN-шлюзів  та  VPN-тунелів,  скриття  IP-адресів,  використовувати  при доступі до
ЕТС безпечного інтернет-серфінгу та інших засобів анонімного доступу.

8.3. Учасник позабіржових торгів повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть
перешкоджати функціонуванню  ЕТС,  зокрема  забезпечити  надійний  антивірусний  захист
автоматизованого робочого місця такого учасника та унеможливити вірусні атаки на веб-сайт Біржі
зі свого робочого місця, унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця
такого  учасника, негайно повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть
перешкоджати функціонуванню ЕТС.

8.4.  Біржа має право зупинити (тимчасово припинити) технічний доступ учасника позабіржових
торгів до ЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження такого учасника з доступу до
ЕТС  у  випадку порушення  таким  учасником  цього  Регламенту,  у  разі  виявлення  спроб
несанкціонованого  доступу  з боку  такого учасника до ЕТС, а також при виникненні інших
обставин, що перешкоджають функціонуванню  ЕТС.  Технічний  доступ  учасника  позабіржових
торгів до ЕТС може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.

8.5. Порушення цього Регламенту позбавляє учасника позабіржових торгів права апелювати щодо
виявлених з його боку під час аукціонів технічних збоїв та затримок роботи ЕТС.

8.6. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань,
що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор загальнодержавного,
регіонального, місцевого або об’єктного рівнів, техногенного, природного,  військового  чи
соціально-політичного характеру,  змін  чинного  законодавства, дій або бездіяльності  державних
органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань або роблять неможливим  виконання своїх
зобов’язань.

8.7. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника позабіржових
торгів  через розрив  зв’язку  між  комп’ютером  такого  учасника  та  сервером  Біржі.  Учасник
позабіржових торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по
каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку
Інтернет (затримки в передачі даних).

8.8. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань
за цим Регламентом, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок
несправності і відмови обладнання, збоїв і помилок програмного забезпечення, збоїв, несправності і
відмови систем зв’язку,  енергопостачання,  кондиціювання та інших систем життєзабезпечення з
боку учасника позабіржових торгів.

8.9.  У  випадку  відмови  ініціатора  аукціону  (замовника)  укласти  інвестиційний  договір  щодо
забудови  (в  тому  числі  будівництва) на  земельній  ділянці/на частині  земельної  ділянки з
переможцем  аукціону  з  підстави  непогодження  ініціатором  аукціону  (замовником)  проекту
забудови  (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на частині земельної ділянки Біржа не
несе відповідальності за таку відмову ініціатора аукціону (замовника).

8.10. До учасника позабіржових торгів, який порушив вимоги Регламенту та/або інших внутрішніх
документів Біржі та/або не виконав (неналежно виконав) свої зобов'язання за цим Регламентом,
можуть бути застосовані санкції у вигляді:

- недопущення учасника позабіржових торгів на певний термін до участі в аукціонах (позабіржових
торгах);

- заборона бути ініціатором аукціонів (позабіржових торгів);

- припинення/зупинення  статусу учасника позабіржових торгів на Біржі за напрямком Біржі 
«Майнові права на об’єкти нерухомості»;



- штраф на розмір гарантійного внеску.

8.11.  Якщо учасник аукціону –інвестор, не виконав свої  зобов’язання  щодо  укладення
інвестиційного договору за результатами позабіржових торгів, до такого учасника Біржею можуть
застосовуватись санкції у вигляді:

- недопущення на певний термін до участі  у наступному (-них) аукціоні  (-нах),  який (-які)
ініційований (-і) учасником аукціону (замовником), зобов’язання перед яким були порушені;

- недопущення на певний термін до участі  у наступному (-них) аукціоні  (-нах),  який (-які)
ініційований (-і) будь-яким учасником аукціону (замовником);

-  припинення/зупинення   статусу  учасника  позабіржових  торгів  на  Біржі  за  напрямком  Біржі
«Майнові права на об’єкти нерухомості»;

- штраф на розмір гарантійного внеску.

8.12. Якщо ініціатор аукціону (замовник) в аукціонах, не виконав свої зобов’язання щодо укладення
інвестиційного договору щодо забудови (в тому числі будівництва) на земельній ділянці/на частині
земельної  ділянки за  результатами  позабіржових  торгів,  до  такого  учасника  Біржею  можуть
застосовуватись санкції у вигляді:

- заборони бути ініціатором аукціону (-нів) з визначення переможця, який запропонує найбільшу 
вартість частки (паю) у інвестиційному договорі щодо забудови (в тому числі будівництва) на 
земельній ділянці/на частині земельної ділянки не виконав свої зобов’язання щодо укладення 
інвестиційного договору на певний термін;

-  припинення/зупинення  статусу  учасника  позабіржових  торгів  на  Біржі  за  напрямком  Біржі
«Майнові права на об’єкти нерухомості».

8.13.  Термін  щодо  обмеження  (зупинення)  права  брати  участь  в  аукціонах  та  ініціювати  їх
проведення встановлюється рішенням Наглядової ради.

8.14.  Біржа може  здійснювати моніторинг порушення учасниками  позабіржових  торгів своїх
зобов’язань з укладення  інвестиційного договору, також учасник аукціону,  чиї  права  були
порушені,  може  з  власної  ініціативи  повідомити  Біржу  листом  про такі  порушення  та  надати
відповідні підтверджуючі документи (копію договору, виписку з рахунку та інше).

За фактом виявлення Біржею порушення учасниками позабіржових торгів своїх зобов’язань та/або
повідомлення Біржі про порушення зобов’язань учасником позабіржових торгів, права якого були
порушені,  Біржа  проводить перевірку, збираючи і аналізуючи отримані документи, пояснення
учасників позабіржових торгів, іншу інформацію, в тому числі, але не виключно про підготовку до
аукціону, про проведення аукціону, які можуть бути доказом при розгляді питання застосування
санкцій до учасника позабіржових торгів.

За результатами вивчення виявленого порушення учасником позабіржових торгів своїх зобов’язань
Біржею готується розширений звіт. Рішення про застосування санкцій приймається Наглядовою
радою на підставі розгляду розширеного звіту. Біржа інформує учасників про результати розгляду
звернення про порушення шляхом направлення відповідного повідомлення на їх електронні адреси.
Рішення про застосування санкцій оприлюднюється на веб-сайті Біржі.



Додаток № 1
до  Регламенту  з  організації  та  проведення
позабіржових  торгів  з  визначення  переможця,
який  запропонує  замовнику  найбільшу  вартість
частки в інвестиційному договорі щодо забудови
(в  тому  числі  будівництва)  на  земельній
ділянці/частині  земельної  ділянки  на  товарній
біржі  -  Товариство  з  обмеженою
відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

Вих. №                 
Від                 

Голові Наглядової ради Товариства з 
обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА 
БІРЖА»

36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
про набуття статусу учасника позабіржових торгів на

Товаристві з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

(для     юридичних     осіб  )

Просимо надати с т а т у с  у ч а с н и к а  п о з а б і р ж о в и х  т о р г і в  на
Товаристві з обмеженою відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та
надати право здійснювати позабіржові операції на Товаристві з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа).

Акредитація за напрямком/напрямками:

Напрямки(напрямок) Біржі, на 
яких(якому) бажаємо здійснювати 
позабіржові операції

Майнові права на 
об’єкти нерухомості

Строк дії акредитації (місяців) 12

Інформація про заявника:

Назва компанії (повна)

Назва компанії (скорочена)

Компанія діє на підставі

Код ЄДРПОУ

Індивідуальний податковий номер (у разі 
якщо заявник є платником ПДВ)

Юридична адреса



Поштова адреса

Телефон

Додатковий телефон (за бажанням)

Електронна пошта

Банківські реквізити заявника:

Найменування банку

Поточний (розрахунковий рахунок)

МФО банку

Інформація про керівника заявника:

Прізвище, ім’я, по-батькові (у називному 
відмінку)
Прізвище, ім’я, по-батькові (у родовому 
відмінку)
Посада (у називному відмінку)
Посада (у родовому відмінку)
Паспортні дані 
Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий та 
дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким виданий)
Ідентифікаційний номер

Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді, автентичні
оригіналам.

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

З Регламентом організації та проведення позабіржових торгів з визначення переможця, який
запропонує замовнику найбільшу вартість частки в інвестиційному договорі щодо забудови (в
тому числі будівництва) на земельній ділянці/частині земельної ділянки на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»,
ознайомлені та зобов'язуємося виконувати.

Посада ____________________       підпис             Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ



Додаток № 2
до Регламенту з організації та проведення позабіржових

торгів з визначення переможця, який запропонує замовнику
найбільшу вартість частки в інвестиційному договорі щодо

забудови (в тому числі будівництва) на земельній
ділянці/частині земельної ділянки на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

Вих. №                 
Від                 

Голові Наглядової ради Товариства з 
обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА 
БІРЖА»

36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
про набуття статусу учасника позабіржових торгів на

Товаристві з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

(для     фізичних     осіб     -     підприємців  )

Прошу надати с т а т у с  у ч а с н и к а  п о з а б і р ж о в и х  т о р г і в  на
Товаристві з обмеженою відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», та
надати право здійснювати позабіржові  операції  на  Товаристві  з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа).

Акредитація за напрямком/напрямками:

Напрямки(напрямок) Біржі, на 
яких(якому) бажаю здійснювати 
позабіржові операції

Майнові права на об’єкти нерухомості

Строк дії акредитації (місяців) 12

Інформація про заявника:

Прізвище ім’я по-батькові (у називному 
відмінку)

Прізвище ім’я по-батькові (у родовому відмінку)

Ідентифікаційний номер

Адреса реєстрації

Поштова адреса

Телефон

Додатковий телефон (за бажанням)

Електронна пошта



ПОВІДОМЛЕННЯ

На виконання частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (надалі – Закон №2297),
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна біржа» (далі – Біржа) повідомляє, що Ваші персональні дані включено до
Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності» (надалі – База
персональних  даних),  володільцем  якої  є  Біржа.  Склад  та  зміст  персональних  даних,  які  обробляються  в  Базі  персональних  даних:
ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові); паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний
номер); місце проживання за  державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських установах; документи про  державну  реєстрацію;
свідоцтво платника податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб-сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі
персональних даних обробляються в автоматизованій системі 1С та у вигляді картотек (в угодах, договорах, актах прийому-передачі наданих
послуг (виконаних робіт), рахунках-фактурах, журналах реєстрації, організаційно-розпорядчих документах, бухгалтерських документах, звітних
та облікових формах, інших документах на паперових носіях, що містять персональні дані), а також за допомогою інших програмних продуктів
(Word,Excel тощо). База  персональних даних розміщена у  відділі бухгалтерського обліку  та  контролю, юридичному  департаменті, відділі
біржових операцій,  відділі  незалежної  та експертної  грошової  оцінки,  відділі  управління  підприємством,  відділі  планування,  координації  та
розвитку, на філіях та в архіві Біржі. Обробка Ваших персональних даних провадитиметься виключно працівниками Біржі, які надали письмові
зобов’язання про нерозголошення персональних даних,  які  їм було довірено або які  стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних та
посадових обов’язків. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних,
податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України,  Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі).
Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх
персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим Вами особам,  крім  випадків,  встановлених  законом;  2)  отримувати  інформацію про  умови  надання  доступу  до
персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4)
отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь  про  те, чи
обробляються Ваші персональні  дані,  а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю
персональних даних із  запереченням проти  обробки Ваших персональних даних; 6)  пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни  або знищення Ваших
персональних даних  володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших
персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію
фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити
застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати
згоду  на  обробку  персональних  даних;  12)  знати  механізм  автоматичної  обробки  персональних  даних;  13)  на  захист  від  автоматизованого
рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано:                                                                                                                                «               »                                          

Паспортні дані 
Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий та 
дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким виданий)

Банківські реквізити заявника:

Найменування банку

Поточний (розрахунковий рахунок)

МФО банку

Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді, автентичні
оригінала.

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

З Регламентом організації та проведення позабіржових торгів з визначення переможця, який
запропонує замовнику найбільшу вартість частки в інвестиційному договорі щодо забудови (в
тому числі будівництва)  на земельній ділянці/частині земельної ділянки на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»,
ознайомлені та зобов'язуємося виконувати.

підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ             



   
  

Додаток № 3
до  Регламенту  з  організації  та  проведення
позабіржових  торгів  з  визначення  переможця,  який
запропонує  замовнику  найбільшу  вартість  частки  в
інвестиційному договорі щодо забудови (в тому числі
будівництва)  на  земельній  ділянці/частині  земельної
ділянки на товарній біржі - Товариство з обмеженою
відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА  УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА»

АНКЕТА КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  (УЧАСНИКА
ПОЗАБІРЖОВИХ ТОРГІВ)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»

1. Повне та скорочене найменування
клієнта

1.1. Форма власності  (якщо  інша  форма  власності,   зазначте
відповідні дані)

      приватне підприємство
      державне підприємство
      комунальне підприємство
      інше :___________

1.2. Чи утримується клієнт за рахунок Державного бюджету
України  або місцевих  бюджетів  (повністю  або
частково)?  (заповнюється  виключно державними та
комунальними підприємствами)

так
ні

2. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань

3. Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення
державної реєстрації

4. Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична адреса

5. Фактичне місцезнаходження

6. Номери контактних телефонів, факсів

7. Адреса електронної пошти,  офіційний веб-сайт (за
наявності)

8. Інформація (назва та адреса)  про материнську компанію,
корпорацію, холдингову  групу,  промислово- фінансову
групу або інше  об’єднання,  членом  якого  є  клієнт  (за
наявності)

9. Кількість  працівників  згідно  зі   штатним
розписом



10. Опис основних видів господарської діяльності у форматі:
код  економічної  діяльності  згідно  з класифікатором
України / Назва (Опис)

11. Чи  відповідають  види  діяльності, якими фактично
займається (планує  займатися  в  разі  щойно  розпочатої
діяльності)  клієнт,  внесеним  до  ЄДРФОПГФ  видам
діяльності згідно КВЕД?
Якщо  ні,  зазначте,  якими  іншими  видами  діяльності
займається компанія, що не внесені до ЄДРФОПГФ

так
ні

12. Чи відбувалася  реорганізація, виділення,  перейменування
суб’єкта господарювання,  чи  є суб’єкт  господарювання
правонаступником іншої юридичної особи?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

13. Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від
10%), директорів, складу правління, наглядової ради, інших
органів управління за останні два роки?
(якщо так, зазначте відповідні зміни)

так
ні

14. Чи перебуває суб’єкт господарювання в процесі припинення
(шляхом  ліквідації, злиття,  приєднання, поділу,
перетворення) або виділення? 
(якщо так, зазначте відповідні дані)

      так
      ні

15. Чи  прийнято  компетентним  органом (органом  суб’єкта
господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про
ліквідацію/припинення суб’єкта господарювання?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

16. Чи відкрито щодо суб’єкта господарювання провадження в
справі про банкрутство?
 (якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

17. Чи перебуває суб’єкт господарювання в стані дефолту?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

18. Чи веде суб’єкт господарювання діяльність на територіях
держав, що віднесені  до  офшорних  зон,  згідно
Розпорядження КМУ від 23.02. 2011
р. N 143-р. 
(якщо так, вкажіть деталі)

так
ні

19. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

1 Чи застосовувалися до суб’єкта
господарювання,
зокрема, будь-якого суб’єкта господарювання
холдингу/групи, до якої входить заявник, її
посадових осіб українські/ міжнародні санкції
(зокрема,  але  не  виключно,  санкції  ООН,
США, Євросоюзу, Сполученого королівства
Великої Британії та Північної Ірландії) за весь
період існування компанії?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні



2 Чи застосовувалися до кінцевого
бенефіціарного
власника  українські/  міжнародні  санкції
(зокрема, але  не  виключно,  санкції  ООН,
США,  Євросоюзу, Сполученого королівства
Великої Британії та Північної Ірландії)?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

3 Чи взаємодіє суб’єкт господарювання/
кінцевий
бенефіціарний власник з особами, щодо яких
застосовано міжнародні/українські санкції,
зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини,
включно з договором про спільну діяльність,
участь  у  громадських  організаціях,  спільна
участь у бізнесі (володіння іншими
юридичними особами),  фінансування в будь-
якій формі, судові спори, особисті зв’язки)?
(якщо так, зазначте
відповідні дані)

так ні

4 Підтвердження відсутності судимості у
кінцевого
бенефіціарного власника/членів виконавчого
органу/членів наглядового органу компанії за
корупційні       злочини,       відмивання
доходів,

Підтверджую
не підтверджую

отриманих незаконним шляхом, шахрайство,
фінансування  тероризму;  а  також
підтвердження того, що щодо них не ведеться
розслідування,
судове провадження

5 Чи      є       суб’єкт       господарювання,
його
материнська/дочірня/сестринська компанія, їх
кінцевий бенефіціарний власник /члени
виконавчого органу/члени наглядового органу
фігурантами розслідувань/судових
проваджень щодо інших осіб у зв’язку з
корупційними злочинами, відмиванням
доходів, отриманих  незаконним шляхом,
шахрайством, фінансуванням тероризму?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так 
ні

20. Відомості про органи управління та їх склад:

№
П.І.Б, дата народження, країна постійного
проживання, РНОКПП (за наявності), у разі
відсутності РНОКПП, зазначається серія та
номер

Посада члена органу управління
(у т.ч. вищого, контролюючого, 
виконавчого органу управління)



паспорту члена органу управління
1.

2.
3.

21. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і
майном та уповноважені діяти від імені клієнта:

№
П.І.Б.,  РНОКПП  (за  наявності),  у
разі відсутності РНОКПП,
зазначається серія та номер
паспорту

Громадянство, 
країна

постійного 
проживання,

дата 
народження

Частка (%) 
в 
статутному 
капіталі 
(пряме
володіння)*

Опосередкована 
частка (%) в 
статутному 
капіталі 
(опосередковане
володіння)*

1.

2.

3.

* - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі

22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням 
частки (перелік осіб, які мають пряме володіння):

№
Повне найменування 
юр. особи/П.І.Б. 
фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи,
місцезнаходження /Громадянство фізичної
особи, дані паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу  (серія,  номер,  дата  видачі  та
орган,  що його видав), місце проживання або
перебування,
податковий номер (за наявності),  дата
народження

Частка (%) 
в 
статутному
капіталі

1.

2.

3.

23. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами)

(Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного  капіталу або прав
голосу  в  юридичній  особі,  але  є  агентами,  номінальними  утримувачами (номінальними власниками /
номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням
установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера))

№ П.І.Б.

Громадянство, дані паспорта або іншого
документа,  що  посвідчує  особу  (серія,  номер,
дата видачі  та  орган,  що  його  видав),  місце
проживання або перебування, податковий номер
(за наявності),
дата народження

Посада*

1.

2.

3.

* - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису



24. Чи  існують  особи,  уповноважені  представляти  інтереси  кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів)?

Так Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№ П.І.Б.

Громадянство, дані паспорта або іншого
документа,  що  посвідчує  особу  (серія,  номер,
дата видачі  та  орган,  що  його  видав),  місце
проживання або перебування, податковий номер
(за наявності),
дата народження

Посада

1.

2.

3.

25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети- опитувальника,
національні публічні діячі або особи, близькі чи пов’язані з публічними діячами?

Так Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№

П.І.Б.  публічного  діяча  (  у  разі
наявності пов’язаних  осіб,
зазначається додатково П.І.Б особи, з
якою пов’язаний)

Посада, що обіймалась
або обіймається

Тривалість(період)
обіймання

1.

2.

3.

26. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети- опитувальника,
іноземні  публічні  діячі,  чи  діячі,  що  виконують  політичні  функції  в міжнародних
організаціях* або особи, близькі чи пов’язані з публічними діячами?

Так Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№

П.І.Б.  публічного  діяча  (  у  разі
наявності пов’язаних     осіб,

зазначається додатково П.І.Б особи, з
якою пов’язаний)

Посада, що обіймалась
або обіймається

Тривалість (період) 
обіймання

1.

2.

3.

*Публічними діячами є фізичні особи, які  виконують або виконували визначені  публічні функції  в
іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх  заступники; депутати
парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня,
рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або
правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці
збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств,
що мають стратегічне значення.



27. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва
тощо): Так Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю
№ Найменування відокремленого 

підрозділу
Вид підрозділу Адреса 

місцезнаходження
1.

2.
3.

28. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані про
прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):

За останній звітний період 
сума (в тис. грн.)
(згідно останньої поданої 
до податкового органу 
звітності
(І квартал, півріччя,

дев’ять місяців, рік)

За попередній рік, сума (в 
тис. грн.)
(згідно останньої поданої до
податкового органу 
звітності за рік)

Розмір зареєстрованого
статутного капіталу:
Розмір сплаченого 
статутного
капіталу:
Прибуток (+) / збиток (-) 
(або запланований на 
поточний рік в разі щойно 
розпочатої
діяльності):
Чистий дохід від 
реалізації 
продукції/послуг:
Розмір поточної 
кредиторської 
заборгованості за 
довгостроковими
зобов’язаннями:
Розмір поточної
кредиторської 
заборгованості за товари, 
роботи, послуги:
Кредити банків:

Депозити в банках:

Дата заповнення: «    »                      20            р.

(посада керівника або уповноваженої особи) (підписВласне ім’я ПРІЗВИЩЕ

м.п. (за наявності)



Додаток № 4
до  Регламенту  з  організації  та  проведення
позабіржових  торгів  з  визначення  переможця,  який
запропонує  замовнику  найбільшу  вартість  частки  в
інвестиційному  договорі  щодозабудови  (в  тому числі
будівництва)  на  земельній  ділянці/частині  земельної
ділянки на товарній біржі - Товариство з обмеженою
відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА  УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА»

АНКЕТА КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
(УЧАСНИКА ПОЗАБІРЖОВИХ ТОРГІВ)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»

1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-
підприємця

2. Реєстраційний номер облікової картки
платника  податків

3. Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про 
проведення  державної реєстрації

4. Місцезнаходження/ Місце реєстрації

5. Фактичне місцезнаходження

6. Номери контактних телефонів, факсів

7. Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за 
наявності)

8. Кількість працівників (за наявності)

9. Опис основних видів господарської діяльності у
форматі: код економічної діяльності згідно з
класифікатором України / Назва (Опис)

10. Чи відповідають види діяльності, якими фактично 
займається (планує займатися в разі щойно 
розпочатої
діяльності) клієнт, внесеним до ЄДРФОПГФ 
видам діяльності згідно КВЕД?
Якщо ні, зазначте, якими іншими видами 
діяльності займається

так
ні

11. Чи перебуває фізична особа-підприємець в 
процесі

так
ні



припинення (якщо так, зазначте відповідні дані)

12. Чи відкрито щодо фізичної особи-
підприємця
провадження в справі про банкрутство? (якщо 
так, зазначте відповідні дані)

так
ні

13. Чи перебуває фізична особа-підприємець в
стані

дефолту? (якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

14. Чи веде фізична   особа-підприємець   діяльність
на
територіях держав, що віднесені до офшорних зон,
згідно з розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. №
143- р. (якщо так, вкажіть деталі)

так
ні

15. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

1 Чи застосовувалися    до    фізичної    особи-
підприємця
українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не
виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу,
Сполученого  королівства  Великої  Британії  та
Північної Ірландії) за весь період існування суб’єкта
господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

2 Чи взаємодіє фізична особа-підприємець з
особами,
щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції,
зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно
з договором  про  спільну  діяльність,  участь  у
громадських організаціях,  спільна  участь  у  бізнесі
(володіння  іншими юридичними  особами),
фінансування  в  будь-якій  формі, судові спори,
особисті зв’язки)? (якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

3 Підтвердження відсутності  у фізичної  особи-
підприємця
судимості за корупційні злочини, відмивання доходів,
отриманих незаконним шляхом, шахрайство,
фінансування тероризму; а також підтвердження того,
що щодо неї не ведеться розслідування, судове
провадження

підтверджую
не підтверджую

4 Чи є фізична особа-підприємець фігурантом
розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб
у
зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням
доходів,  отриманих  незаконним  шляхом,
шахрайством, фінансуванням     тероризму?     (якщо
так,     зазначте
відповідні дані)

так
ні

16. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та
уповноважені діяти від імені клієнта: 

№ П.І.Б., РНОКПП (за наявності), у разі 
відсутності

Громадянство, країна постійного
проживання, дата народження



РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту
1
2
3

* - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі

17. Характеристика фінансового стану клієнта (для щойно зареєстрованих фізичних осіб-
підприємців дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):

За останній звітний період сума (в тис.
грн.) (згідно останньої поданої до
фіскальних органів звітності (І квартал,
півріччя, дев’ять місяців, рік)

За попередній рік, сума (в
тис. грн.) (згідно останньої
поданої до фіскальних
органів
звітності за рік)

Прибуток (+)/збиток (-)
(або запланований на
поточний рік в разі
щойно розпочатої
діяльності)
Чистий дохід

від 
реалізації
продукції/послуг
Розмір

поточної кредиторської 
заборгованості за 
довгостроковими
зобов’язаннями:
Розмір

поточної кредиторської 
заборгованості за 
товари,
роботи, послуги:
Кредити банків

Депозити в банках

Дата заповнення:
«        »              20      р.

(підпис) Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

м.п
(за наявності)



Додаток № 5
до  Регламенту  з  організації  та  проведення
позабіржових торгів з визначення переможця, який
запропонує замовнику найбільшу вартість частки в
інвестиційному договорі щодо забудови (в тому числі
будівництва) на земельній ділянці/частині земельної
ділянки  на  товарній  біржі  -  Товариство  з
обмеженою  відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

Заява про приєднання
до Регламенту 

з організації та проведення позабіржових торгів з визначення переможця, який запропонує
замовнику найбільшу вартість частки в інвестиційному договорі щодо забудови (в тому числі
будівництва) на земельній ділянці/частині земельної ділянки на товарній біржі - Товариство з

обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
Учасник позабіржових торгів                                                                                                                          

(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця)
Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер                                                                                                                

в особі                                                             , що діє на підставі  
                                                                        

(для юридичної особи)
підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту з організації  та проведення позабіржових
торгів  з  визначення  переможця,  який  запропонує  замовнику  найбільшу  вартість  частки  в
інвестиційному  договорі  щодо  забудови  (в  тому  числі  будівництва)  на  земельній  ділянці/частині
земельної  ділянки  на  товарній  біржі  -  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА  БІРЖА» (далі –  Регламент),  що  розміщені  на  веб-сайті  Біржі  за  адресою:
https://www.uub.com.ua/,  в  редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими
змінами, затвердженими у встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в
Регламенті для учасника (замовника/інвестора) (вибрати необхідне), та зобов'язується їх належним
чином виконувати.

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

                                     
(посада)

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

м.п. (за наявності)
«____» _______20___ р.
 

https://www.uub.com.ua/
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